Indstillingsbilag
Den nugældende forskrift er blevet præciseret på en lang række punkter. Derudover ønsker
TMF at foretage to væsentlige, indholdsmæssige ændringer. Ændringerne vedrører:
1) Generelle indretningsmuligheder for påfyldningspladser
2) overdækning af påfyldningspladser
1) I den oprindelige forskrift skelnede TMF mellem påfyldningspladser, hvor der blev tanket
under 25.000 l brændstof pr. år, eller 25.000 l og derover: Ved under 25.000 l pr. år skulle
pladsen indrettes efter én af tre beskrevne metoder. Ved 25.000 l eller derover, måtte
pladsen kun indrettes efter én bestemt metode.
TMF er blevet opmærksomme på, at kommunen ikke har juridisk hjemmel til at kræve en
bestemt metode. TMF beskriver nu i stedet tre mulige, acceptable indretningsformer, som ofte
benyttes i praksis. Metoderne er omformuleret og sammensat lidt anderledes i forhold til
tidligere. TMF agter fremover at se bort fra mængden af tanket brændstof i forhold til de
grundlæggende krav – de 25.000 l nævnes således slet ikke i den reviderede forskrift.
2) I forhold til den oprindelige Forskrift, er kravet om overdækning af påfyldningspladser
blevet udspecificeret. Kravet om overdækning kan for nogle virksomheder udgøre et
skærpet miljøkrav, da ikke alle påfyldningspladser i dag er overdækkede. Det bemærkes, at
der også tidligere har været krav om overdækning, som dog ikke var opfyldt alle steder.
Formålet med overdækning af påfyldningspladser er at beskytte jord, overfladevand,
grundvand og kloak mod forurening med brændstof/olieprodukter. Overdækning sikrer:






Imod afledning af regnvand til spildevands-/fælleskloak i separatkloakerede oplande, jf.
Spildevandsplan 2012-2016 (påfyldningspladser med afløb til kloak skal som
udgangspunkt være koblet på spildevands- eller fælleskloak).
Imod afledning af spildt brændstof til regnvandskloak (og dermed vandløb og Køge
Bugt) på de påfyldningspladser, som er koblet på regnvandskloakken.
Imod at en evt. olieudskiller overbelastes, så regn ”skyller” brændstof ud i kloakken.
At spildt brændstof kan tilbageholdes i f.eks. en spildbakke, så der ikke sker nedsivning
til jord og grundvand.

Kort om de virksomheder, der kan blive mødt med skærpede krav, jf. Forskriften:
Nogle virksomheder har haft påfyldningspladser længe før Forskriften blev lavet, men disse er
også omfattet af Forskriften (både den gamle og den reviderede). Miljøafdelingen udfører
løbende lovliggørelsessager, og der vil muligvis opstå flere sager fremadrettet.
Nogle miljøgodkendte virksomheder kan have vilkår om, at deres påfyldningspladser skal
overholde Forskriften fra 2011. De er ikke automatisk omfattet af Forskriften. Der skal tages
stilling til, om de skal have et påbud efter Miljøbeskyttelsesloven om at overholde kravene.
Nogle miljøgodkendte virksomheder kan have vilkår om, at de skal overholde den ”til enhver
tid gældende Forskrift”. De står potentielt over for et krav om overdækning af deres
påfyldningsplads med relativt kort frist.
TMF vurderer, at forskriftens krav er proportionelle i forhold til evt. omkostninger for berørte
virksomheder, i relation til sikring af jord, overfladevand, grundvand og kloak.
De pågældende virksomheder skal høres inden Forskriften vedtages endeligt.
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